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2020سبتم�ب  1  
 
 

ي أول�اء األمور / 
والعائالت  أعزائئ  

 
ي العام الدرا�ي 

ا�ة مثمرة معك من أجل ضمان وصول أطفالنا إ� أع�  2021-2020إنه لمن دوا�ي �ورنا أن نرحب بجميع عائالتنا �ف ! نتطلع إ� �ث
ي إمكاناتهم األ�اد�م�ة الممكن ا لتغذ�ة تعل�م غيف كاء ، سنعمل مع�   ومجز� لطالبنا ة. ك�ث

 
ف الساعة 2020سبتم�ب    11عن بعد يوم الجمعة  2021  - 2020سيبدأ العام الدرا�ي  ي جلسة بني

ا حيت  8:20. وستكون الفصول الدراس�ة �ف   12:39صباح�
ا للصفوف    12:22ا حيت الساعة  صباح�  7:30لساعة  بعد الظهر للصفوف من صف ما قبل الروضة حيت الصف الثامن وا  �كون جدول الفصل  . س 12-9ظهر�

ي 
ا �ف 2020سبتم�ب   9 بارنت بورسكول بورتال الدرا�ي لطفلك متاح�  

Powerschool Parent Portal 
 

ي اع
ا من الساعة ير�ب أن تضع �ف ا للصفوف ما قبل  ص  8:20تبارك أنه �جب ع� الطالب �سج�ل الدخول إ� أجهزة ال�مبيوتر الخاصة بهم كل يوم بدء� باح�

ي الصفوف  7:30الروضة حيت الصف الثامن والساعة 
ا للطالب �ف ي  . سيتم أخذ الح12-9صباح�

ا. س�شارك الطالب �ف ة تعل�م�ة ، يوم�� ي بدا�ة كل ف�ت
ضور �ف

ف بانتظام  دروس نت �قودها المعلمون باستخدام مؤتمرات الف�ديو. س�جتمع جميع المعلمني مع طالبهم باتباع الجدول أدناە  تفاعل�ة يوم�ة ع�ب اإلن�ت  
 

Remote Learning Schedule:  جدول التعلم عن بعد 
Start time, End time :  وقت البدء ، وقت االنتهاء 

Homeroom :  الفصل 
Tranistion:  انتقال 

Virtual Student Support :  دعم الطالب عن بعد 
Virtual Parent Support:  دعم الوالدين عن بعد 

                        
 



 

 
 

 
  

ي اليوم األول  
امج التعل�م�ة لبدء دروسهم �ف ا عن المنطقة التعل�م�ة مع إمكان�ة الوصول إ� جميع ال�ب ا صادر� ن المدرسة.  م�متلك جميع الطالب جهاز�

��ة الخاصة القائمة بذاتها. س  ي تكون هذە المواد باإلضافة إ� ذلك ، سنوفر مواد تعل�م�ة إضاف�ة لدعم الدروس لفصول ال�ت
سبتم�ب   01متاحة لالستالم �ف

ي والرسائل النص�ة و  14حيت  
وئف �د اإلل��ت . ستتل�ت التار�ــــخ والوقت المحددين لالستالم ع�ب ال�ب ل�ة من مدرستك المعن�ة المكالمات اآلسبتم�ب  

 
ي التحديثات من المنطقة. �جب أن �كون لدى

ل لتل�ت ف ي وعنوان الم�ف
وئف �د اإلل��ت جميع اآلباء   من المهم للغا�ة أن �كون لدينا أحدث أرقام الهواتف وال�ب

ي  النماذج المطل��ة ست �شط للوالدين تم إعدادە ع� الرابط التا�ي للبقاء ع� اطالع. ير�ب مالحظة أن جميع بارنت بورسكول  حساب
  3كون متاحة �ف

. ير�ب االتصال بمدير مدرستك و / أو مستشار التوج�ه ، إذا كنت  2020سبتم�ب   11بحلول   بارنت بورسكول بورتل سبتم�ب و�جب إ�مالها ع� بوابة الوالدين
ي إعداد حساب 

 بحاجة إ� مساعدة �ف
https://epsnj.powerschool.com/public/ 

 
ي إبالغكم أن كل مدرسة

ي    �سعدئف
ا حول العودة إ� المدرسة والذي س�عقد عن ُبعد �ف ا حيت  8:30من الساعة   2020سبتم�ب   11ستجري توجيه� 12:30صباح�  

ا.    ودك معلم طفلك بمعلومات محددة حول العام الدرا�ي الجد�د باإلضافة إ� فرصة   ظهر� ف لإلجابة ع� أي من أسئلتك. ير�ب    خالل هذا الوقت ، س�ي
إ�  اە ع� اإلرشادات خطوة بخطوة حول ك�ف�ة الوصولاالطالع أدن  

Microsoft TEAMS ل Prek-8  والمدرسة الثان��ة 
 

ن صف ما قبل الروضة حىت الصف الثام  
ي المدرسة وفت ت�مس ثمزما�كروسوق الر �مكنك الوصول إ� االتجاە الموجود ع� جهاز طفلك عن ط��ق النقر ف

م النقر فوق رمز اليوم األول �ف  
 

 

https://epsnj.powerschool.com/public/


 

 
 

 
 

 المدرسة الثان��ة 

STEP 1: Click on Microsoft TEAMS icon on School issued device 
فت ت�مس ع� الجهاز المدر�ي : انقر ع� أ�قونة ما�كروسو 1الخطوة   

 
 
STEP 2: Select your Period 1 Class (please refer to Outlook calendar for invite) 

: حدد الفصل الدرا�ي األول الخاص بك (ير�ب الرج�ع إ� تق��م اوطلوق للدعوة) 2الخطوة   
 
STEP 3: Click on Join Now icon 

: انقر ع� أ�قونة االنضمام اآلن3الخطوة   

 
 
STEP 4: Repeat process each subsequent period at the respective time in the schedule 

ي الجدول 4طوة الخ
ي الوقت المحدد �ف

ة الحقة �ف : كرر العمل�ة كل ف�ت  
 
 
 
 
 

ي  
ي جميع جوانب  سبتم�ب ح�ث نبدأ سنة د 11نتطلع إ� لم شملنا معك �ف

ا أن ينجح طفلك �ف ا! ستضمن خطتنا إلعادة االنفتاح مع� راس�ة أخرى ناجحة مع�
ا  ا واجتماع��  المدرسة ، أ�اد�م��

 
 ب�خالص 

 
Olga Hugelmeyer 

ف ع� المدرسة ال م�ث  
   


